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René Laulajainen, taitelijanimeltään René, syntyi Suomessa, Joensuussa 1952. Nykyään hän 
asuu Ruotsissa. Perheeseen kuuluu vaimo ja neljä lasta sekä yksi lapsenlapsi.
René on kiertänyt kokoaikaisena evankelistana viimeiset 26 vuotta Suomessa eri 
kirkkokuntien tilaisuuksissa, ravintoloissa, toreilla jne. Laulaen ja todistaen siitä, mitä Jeesus 
on hänen elämässään tehnyt. Hänen evankelioimismatkansa ovat suuntautuneet myös eri 
puolille maailmaa, kuten Aasian maihin, esim Singaporeen ja Koreaan (David Yonggi Cho’n 
Yoido Full Gospel Church).
Renén työn mottona on ollut Jeesuksen sanat Apostolien tekojen 1:8:“…kun Pyhä Henki tulee 
teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani…” Hänen laulujensa ja 
todistuksensa kautta moni on avannut sydämensä Jeesukselle ja tullut uskoon. 

”Kun olin 19-vuotias, sairastuin vakavasti. Parhaat lääkärit Suomessa yrittivät kaikkensa 
ja kävin läpi monta leikkausta. Lopulta lääkärien oli annettava periksi ja todettava, etteivät 
he voineet enää auttaa. Parantumaton sairaus eteni ja oli vain ajan kysymys, milloin 
menehtyisin. Minut lähetettiin sairaalasta kotiin, koska lääketieteellisesti ei ollut enää mitään 
tehtävissä. 
Eräänä iltana kävelin kotikaupunkini katuja miettien, että kävelen näitä katuja viimeisiä 
kertoja. Silloin kadulla vastaani tuli uskovia nuoria, jotka pyysivät minua mukaansa 
hengelliseen kokoukseen. Menin heidän mukaansa ja kuuntelin, kun nuoret lauloivat ja 
todistivat siitä, mitä Jeesus oli heidän elämässään tehnyt. Tilaisuuden lopussa sanoin, että 
haluan Jeesuksen tulevan myös minun elämääni. He rukoilivat puolestani ja koin, että Jeesus 
Kristus antoi syntini anteeksi ja sisimpääni laskeutui Jumalan rauha.
Jonkun aikaa uskoontuloni jälkeen olin eräässä toisessa tilaisuudessa, jossa Samuel 
Doctorian– niminen Jumalan mies rukoili sairaitten puolesta. Menin hänen luokseen 
tilaisuuden lopussa ja sanoin, että olen vakavasti sairas eivätkä lääkärit voi enää minua 
auttaa. Hän laski kätensä päälleni ja rukoili lyhyen rukouksen: ‘Jeesus sinä voit’. Siinä 
hetkessä meni niin kuin sähkövirta sairaan olemukseni lävitse ja samalla tapahtui 
lääketieteellinen ihme: minä parannuin!
Parantumisestani on kulunut 35 vuotta ja useat lääkärit ovat todenneet, että tuolloin 
10.4.1973 todella tapahtui parantumisihme.
Olen kokenut, että päätehtäväni, jonka olen Herraltani saanut, on juuri olla Hänen 
todistajansa ja mennä Jeesuksen käskyn mukaan kaikkeen maailmaan kertoen syntisille 
ihmisille, mitä Jeesus on omassa elämässäni tehnyt”.

2.9.2007 oli Suomessa Joensuun kirkossa historiallinen konsertti, jossa Renélle luovutettiin 
kolmas kultalevy. Kukaan muu suomalainen Gospel-laulaja ei ole tähän yltänyt. 
Renén äänitteitä on myyty kaiken kaikkiaan yli 200 000 kappaletta, joista 13 äänitettä on 
suomenkielisiä ja 2 englanninkielisiä.


